Christian Wolf
Luxury Villas Ibiza
Carrer Del Riu Tamesis 35
07800 Ibiza, Islas Baleares, Espana
Phone: +34 604 101 816
E-Mail: info@cw-ibiza.de

Luxe villa met een panoramisch uitzicht op zee in San Carlos te
koop
Prijs: 2500000 €

BESCHRIJVING

Prachtige villa in traditionele stijl met een panoramisch uitzicht op de zee in een rustige omgeving
in de buurt van de stad San Carlos. Met een bebouwde oppervlakte van 285 m2, de villa beschikt
over:
Tuin niveau: groot overdekt terras, een grote woon- / eetkamer delen met open haard en open
keuken, slaapkamer met uitzicht op zee en een badkamer en suite, gastentoilet, 2 gues tbedrooms
een bad. Bijna alle kamers hebben toegang tot het overdekte en open terrassen.
Lager niveau: gasten appartement met twee slaapkamers met badkamer, een met bad en een met
douche, volledig ingerichte open keuken en een grote woonkamer. Alle kamers zijn met elkaar
verbonden, binnen, maar kunnen individueel vanaf het terras.
Verder beschikt de woning over een ruime dubbele garage met werkplaats, een wasruimte en een
grote ruimte om te worden omgezet in een sportschool Gebruikt Kon. Meer dan genoeg
opslagruimte, fontein + 2-tanks voor een zoetwater één voor gebruikt water.
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28.000 m2 terrassen perceel met mediterrane tuin geheel omheind, gras in het zwembad,
visgebied, infinity pool, dakterras.
Locatie: Plaats: Santa Eulalia, San Carlos, het noorden kust, zuiden, in een afgelegen gebied in het
favoriete gebied, gemakkelijk toegankelijke plaats, het strand op ca. .. 500 m, de luchthaven op ca.
.. 25 km, golfbaan in ca .. 10 km, de Ibiza stad op ongeveer 20 km ..
Indoor: 550 m² bebouwde oppervlakte, 385 m² woonoppervlak, woon / eetkamer, keuken,
bijkeuken, 5 slaapkamers (s), kleedkamer, 4 badkamer (s) 3 van hen en suite, gastentoilet
Buiten: 28.000 m² grond, omheind, Terras (sen) 100 m² overdekt terras, 200 m² dakterras,
zwembad, parking, barbecue, chill-out, vijver, tuin, weelderige mediterrane tuin, gazon,
palmbomen, automatisch sproeisysteem, elektrische poort
Voorzieningen: gescheiden appartement, keuken ontwerp, ingebouwde kasten, 3 auto garage,
alarmsysteem, panoramische ramen, vloerverwarming, olie centrale verwarming, airconditioning
warm / koud, open haard, satelliet-tv, telefoon en internet Water uit hun eigen putten
ALGEMENE INFORMATIE
Plaats:
Gebied:
Categorie:
N. Slaapkamer:
N. Badkamer:
M2 Eigendom:
M2 Binnen:

San Carlos
San Carlos
Villas, Luxury Villas
5
4
28000
550
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